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                                 Nr 2 Lördagen den 27 mars 2010 Årgång 23 
              
          Ordföranden har ordet. 
Ja så har ett år avslutats och ett nytt påbörjats. 
Trevligt att så många kom på årsmötet trots all  
snö och kyla men fin gemenskap ger bra värme.  
 
Det finns ett påstående att efter en bra vinter 
kommer en bra sommar, det gäller särskilt i 
Edshult. I dessa små rader vill jag passa på att 
Tacka alla som på olika sätt gör en insats för 
vår förening.  
Ett särskilt Tack till C.G & A-M Walfridsson 
som under 3 år tagit ansvar för Edshults-
Kontakten, de efterträds nu av Klas Moser, som 
härmed hälsas varmt välkommen att föra 
traditionen med vårt lilla kontaktblad vidare.  
 
Med förhoppning om ett bra 2010 
Er ordf. Sivert Karlsson 

Bild Klas Moser  
                                                              

        EDSHULTS FÖRSAMLING.                      
I församlingshemmet har vi kunnat städa och 
hänga upp nytvättade gardiner innanför de 
nymålade fönstren. Nu återstår röd- och 
vitmålning utvändigt när vädret tillåter. Kyrkans 
fönster skall också få nya blyspröjs och målas 
om. Korset skall förgyllas och lanterninens räcke 
skall bytas ut. Ja mycket skall ske när våren 
kommit på allvar. 

Så går vi ändå mot våren. Det skvallrar i varje  
fall ljuset på morgnarna om. I pastoratsbladet 
kan man också läsa av det. I söndags, den 21 
mars, var det redan J Marie bebådelsedag, 
vårfrudagen, och då inbjöd Hults församling till 
familjegudstjänst och våffelfest.  
I morgon har vi emellertid egen gudstjänst.  
Det är Palmsöndagen och avslutning av 
fasteinsamlingen. Då är alla välkomna med den 
”fasteinsamlingsbössa” som delades ut 
tillsammans med pastoratsbladet för ett tag 
sedan. Om den är tung och skramlig eller lätt 
och prasslig är den lika välkommen. ”Rent 
vatten” är årets tema! Ta gärna ett glas vatten,  

Biskopsvisitation är på gång i kontraktet, men 
denna kommer sannolikt inte att märkas så 
mycket i Edshult. Våra förtroendevalda får möta 
upp på annat håll. 
Årets LRF-söndag blir i Bellö den 11 april. LRF 
anordnar, men söndagen är till för alla. 
Sånggudstjänst i gospelton blir det helgen 
därpå. Kom, lyssna och sjung med! I övrigt; se 
pastoratsblad och annonser. 

läppja på det, smaka, drick och ”värdesätt” det 
innan du fyller bössan och lämnar den vid 
offergången i kyrkan! Har du inte tillfälle att 
lämna bössan själv. Hör av dej till någon ur 
kyrkorådet, kan vi hämta den. Rent vatten till 
alla måste vara målet!  

Trevlig Vår, allesammans! Välkomna till 
församlingens sammankomster! 
/gm Evert Alf 
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Protokoll fört vid Edshults Samhällsförenings årsmöte 2010-02-27 i Edshults Församlingshem 
 
§ 1 Ordförande Sivert Karlsson hälsade de församlade medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 
 
§ 2 Anders Gustafsson valdes till ordförande för mötet. 
 
§ 3 Johnny Strömberg valdes till mötets sekreterare. 
 
§ 4 Birgitta Rydén och Kerstin Eriksson valdes till justeringsmän tillika rösträknare. 
 
§ 5 Beslöts att årsmötet har utlysts i laga ordning. 
 
§ 6 Föreslagen dagordning godkändes. 
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 8 Huvudkassans årsredovisning (resultat och balansräkning) för 2009 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 9 Revisionsberättelsen lästes upp av Evert Alf. 
 
§ 10 Campingsektionens årsredovisning (resultat och balansräkning) godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 11 Revisionsberättelsen lästes upp av Bo Arencrantz. 
 
§ 12 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2009. 
 
§ 13 Sivert Karlsson valdes till Samhällsföreningens ordförande för en tid av ett år. 
 
§ 14 Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes Arnold Adolfsson (omval) Georg Albinsson (omval) och Lars-

Göran Karlsson (nyval) 
 
§ 15 Till styrelsesuppleanter valdes Annecharlotte Jonsson, Leif Karlsson och Mari Sander. 
 
§ 16 Till Campingsektionen valdes Sivert Karlsson ordf, Åke Wrigfors kassör och ledamöterna Johnny Strömberg, Erik 

Andersson, Sören Johansson och Olle Linno. 
 
§ 17 Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse kontaktperson för vävstugan. 
 
§ 18 Ulla-Maj Ekenvärn valdes till kontaktperson för Vickenstorp. 
 
§ 19 Till Serveringskommitté valdes Maria Karlsson (sammankallande) Elke Albinsson, Laila Swahn, Kerstin Karlsson 

Iréne Melkersson, och Anette Evertsson. 
 

§ 20 Till Edshults-Kontakten valdes Ulla-Maj Ekenvärn (medhjälpare) och Kjell Myrendahl (distributör) medan redaktör 
ej valdes. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utreda Edshults-Kontaktens fortsatta utgivning. 

 
§ 21 Till huvudkassans revisorer valdes Lennart Karlsson, Evert Alf och Bengt Swahn (suppleant). Till 

campingsektionens revisorer valdes Kenneth Jonsson, Bo Arencrantz och Bengt Swahn (suppleant). 
 
§ 22 Till valberedningen valdes Evert Alf (sammankallande) och Margrete Nilsson. 
 
§ 23 Årsmötet fastställde årsavgiften 2011 till 100 kr/familj. 
 
§ 24 Ordföranden presenterade verksamhetsplanen för 2010. Edshultsdagen äger rum sista söndagen i juli. Joan fortsätter 

som arrendator till campingen. Edshults-Kontakten utges. Vävstugans verksamhet ska utredas. 
 
§ 25 Inga motioner hade inlämnats. 
 
§ 26 Föreslagna stadgeändringar fastställdes enhälligt. 
 
§ 27 Gun-Britt Arencrantz påpekade att vissa vägvisningsskyltar till campingen behöver ses över. Årsmötet uppdrog åt 

styrelsen att kontrollera och förbättra skyltningen. 
 
§ 28 Kjell Myrendal avtackades för sina år i styrelsen. 
 
§ 29 Ordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade årsmötet för avslutat. 
 
Vid protokollet:     Johnny Strömberg             Justeras :  Anders Gustafsson      Birgitta Rydén      Kerstin Eriksson 



          STADGAR FÖR EDSHULTS SAMHÄLLSFÖRENING 
 
§ 1 Syfte  
 Edshults Samhällsförening är en ideell, religiös och politisk obunden, förening vars syfte är att ta till 

vara socknens intressen vad gäller möjlighet att leva och bo i Edshult. 
  
 Samhällsföreningen skall verka för: 

- möjlighet till flera arbetstillfällen 
- tillgång till bostäder för alla åldersgrupper 
- att stimulera fritidsverksamhet för alla grupper 
- att utveckla servicen inom olika sektorer (t ex barnomsorg, äldreomsorg, skola, 

kommunikationer, handel 
- bevarande av Edshults unika natur och kultur 
 
Samhällsföreningen skall övergripande arbeta för en levande landsbygd. 
 

§ 2 Medlem 
 Medlem i samhällsföreningen är den som betalat årsavgift. 

Medlemskap upphör när medlem begär det eller resterar med föregående års medlemsavgift. 
Medlem har rösträtt vid årsmöte och föreningsmöte. 
Medlemsregister upprättas av kassören. 
 

§ 3 Styrelse 
 Samhällsföreningens styrelse väljs växelvis på 2 år av årsmötet. Styrelsen skall bestå av ordförande 

(1 år), 6 ledamöter och 3 suppleanter. 
 Styrelsen är beslutsmässig om minst 4 ledamöter är närvarande. Vid röstning gäller absolut 

majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst. 
    Styrelsen kan vid behov utse arbetsgrupp, sektion eller kommitté för speciella projekt och  arbets-  
    uppgifter. Ordföranden för dessa, kan vid behov adjungeras till styrelsearbete. 

 
§ 4 Firmateckning 
 Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig eller annan person som styrelsen 

utser. 
 
§ 5 Föreningmötet 
 Styrelsebeslut bör om möjligt underställas föreningsmötet, i annat fall anmälas till föreningsmötet. 
 Samtliga närvarande vid föreningsmötet har yttrande- och förslagsrätt, men endast 

föreningsmedlemmar har rösträtt. 
 Vid omröstning gäller samma regler som för styrelsen. 
 
§ 6 Årsmötet 
 Kallelse till årsmötet skall ske senast 14 dagar före mötet. Årsmötet skall hållas varje år  före 

februari månads utgång, varvid följande ärenden skall förekomma: 
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande. 
3. Godkännande av dagordning. 
4. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare för årsmötet. 
5. Samhällsföreningens årsberättelse. 
6. Kassaberättelse. 
7. Revisionsberättelse. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Ordföranden väljs på 1 år 
10. Övriga ledamöter väljs växelvis på 2 år. 
11. Val av sektioner och ledamöter. 
12. Val av kommittéer och ledamöter. 
13. Val av minst 2 revisorer och minst 1 suppleant. 



                     STADGAR FÖR EDSHULTS SAMHÄLLSFÖRENING 
 
14. Val av valberedning bestående av minst 2 ledamöter. 
15. Fastställande av årsavgift. 
16. Förslag som ej behandlats av styrelsen. 
17. Förslag till stadgeändring som ingetts senast 15. januari. 
18. Förslag eller motioner som ingetts senast 15. januari. 
Vid omröstning gällande stadgeändring skall gälla kvalificerad majoritet, 2/3. 

§ 7 Revision 
 Räkenskaperna skall uppgöras och avslutas enligt räkenskapsår, vilket utgörs av kalenderår. 

Styrelsens räkenskaper och förvaltning skall granskas av minst 2 revisorer som vid årsmötet skall 
avge skriftlig revisionsberättelse. 

§ 8 Upphörande 
För upphörande av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande möten, varav ett årsmöte.  
För beslutet gäller kvalificerad majoritet, 2/3. Vid dessa möten beslutas om hur eventuella tillgångar  
ska hanteras för att gynna Edshults utveckling. 

         Stadgarna är antagna på Edshults Samhällsförenings årsmöte 2010-02-27 och ersätter stadgar   
         antagna 1991-01-19. 
  
 Johnny Strömberg     Sivert Karlsson            Birgitta Rydén            Kerstin Eriksson 
  Sekreterare                   Ordförande                  Justeringsman             Justeringsman 
 
  
 
 
 Arbetsdag 2010-04-24. VÄLKOMMNA till 

MYCKLAFLONS CAMPING 
Vi öppnar för säsongen 2010 

Långfredagen 2/4 10oo 
2/4-4/4 10oo-18oo 

därefter helger 10oo-18oo 
inget slipstvång 

Mat-Fika Kalas-Fest 
MVH 

 Välkomna att hjälpa till med att vårrusta 
campingen. Vi börjar kl 0900 och 
föreningen bjuder på förtäring. 

 
 
 

/Johnny Strömberg, sekr  
 
  Redaktören har ordet 
 Några rader om mig som nystöpt redaktör  kanske 

vore på sin plats. Jag heter Klas Moser och bor sedan 
drygt 20 år i det vackra lövskogsområdet i Norrsånna, 
beläget strax ovanför Mycklaflons Camping, 
tillsammans med hustrun Ingela, sonen Adrian samt 
hund, katter och höns. Närvaron till naturen har en 
helande effekt på oss människor, speciellt i dessa tider 
då människosläktets framtid alltmer ställs på sin spets. 

 
 Joan 
 
 
 Utdelning av Edshultskontakten 
  
 1/ Du som är medlem och bor    
      utanför Edshults församling och  
 Hör gärna av er om det är något ni vill ha publicerat,     vill ha pappersutgåva  
 allt som rör bygden, dess invånare och dess framtid är 

naturligtvis av intresse. 
    hemskickad ska betala  in 55 kr  

     till bg 201122-9 för 2010.  
 Personligen är jag engagerad i olika sätt att utvinna 

och utnyttja nya energilösningar, allt från att minska 
    Kontaktperson Kjell Myrendal.  
  bensinförbrukningen till att minimera beroendet av 2/ Du som vill ha tidningen på mail   våra dyra el-leverantörer.     ska vara medlem i Edshult  Därför vore det väldigt inspirerande att se om det 

finns fler därute i skogarna som har intressanta idéer 
som kan göra vår miljö renare och minska på vår  

    Samhällsförening.   
    50 kr till bg 201122-9 för 2010.   
 Kontaktperson Johnny Strömberg.   energiförbrukning. För er som inte har dator: Min 

adress är: Norrsånna 1, 57593, Eksjö. Hör av er.  red.     
 
            Nästa utgivningsdag 29 maj edshults-kontakten@mail.eksjo.com 

mailto:edshults-kontakten@mail.eksjo.com

